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Beste bewoner(s),
Zoals in onze eerdere brief aangekondigd informeren wij u hierbij graag over de start van het
woonrijp maken van de omgeving bij de nieuwbouw aan de Noorddijk-Geerkade.
Aannemer en planning
In opdracht van de gemeente Maassluis begint aannemingsbedrijf Van Dijk uit Maasland in de
week van 18 — 22 oktober 2021 met het verwijderen en herbestraten aan de Geerkade.
Het opnieuw bestraten begint aan de Geerkade aan de achterzijde van huisnummer 21 van de
Noorddijk. De werkzaamheden verplaatsen zich richting de Schansbrug en vervolgens de Marnixkade. Als laatste is de Noorddijk vanaf de sluis tot ongeveer huisnummer 21 aan de beurt.
Wij verwachten dat de werkzaamheden medio december 2021 klaar zijn..
Bereikbaarheid
Uw woning/bedrijf blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Uiteraard zijn de brandweer en
andere hulpdiensten van de werkzaamheden op de hoogte.
Eventuele afsluitingen en verkeersomleidingen worden vooraf met verkeersborden aangegeven.
Wij doen er zoveel mogelijk aan bij de werkzaamheden de overlast te beperken maar merken
ook op dat werkzaamheden bij u in de straat altijd voor enig ongemak zullen zorgen. Wij hopen
dat u hier begrip voor heeft.
Vragen?
Heeft u vragen over de uitvoering ? Neem dan contact op met de uitvoerder dhr. Michiel van der
Gaag (m.vandergaag@vdijk.n1/ 06 — 518 62 358) of met de toezichthouder van de gemeente
Maassluis, dhr. Richard van Rossum (r.van.rossum@maassluis.n1/ 06 — 110 38 429).

Ons kenmerk: 200974-3

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met één van de projectleiders; Danny
Pherai (r.d.pherai@maassluis.n1) of Sjoerd Pieter Volbeda (s.p.volbeda@maassluis.n1) of met
Max Schuitman (m.schuitman@maassluis.n1) van het Team Ruimtelijke Projecten en Beheer.

elijke groet,

Sjoerd Pieter Volbeda,
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